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1 PO 014_2013 Kamila Beňová
Food Revolution Day 2013 - žiarovka nad 

hroznom

Žiar nad 

Hronom
200,00 €

Neformálna komunita Žiarovky organizuje 18. mája 2013 v spolupráci s ďalšími 

dobrovoľníkmi/dobrovoľníčkami a subjektmi, komunitno-propagačno-kultúrno-

osvetové podujatie pri príležitosti celosvetového Food revolution Day 2013. Chcú 

zviditeľniť výrobky miestnych domácich farmárov, pestovateľov, výrobcov a pripraviť 

príjemný deň pre miestnu komunitu spojený s workshopmi, ochutnávkami, 

propagáciou.

2 PO 017_2013 Ivan Vredík Žihľavský most nad Starou riekou Pôtor 50,00 €

Obec Žihľava sa nachádza v okrese Veľký Krtíš a v jej blízkosti tečie potok, ktorý sa 

volá Stará rieka. Cez tento potok vedie most, ktorý je v zanedbanom stave - hrdzavé 

zábradlie, nepekný vzhľad. Cieľom projektu je zotrieť hrdzu zo zábradlia drôtenými 

kefami a natrieť ho farbou na kov.

3 PO 020_2013 Radoslav Kačur Praktická environmentálna výchova Čadca 200,00 €

V čase od 13. do 19. mája budú aktívni študenti Gymnázia J. M. Hurbana v Čadci 

čistiť kysuckú prírodu s cieľom skrášliť životné prostredie, pomôcť prírode v boji s 

nezodpovednými ľuďmi a ich bezohľadným správaním.

4 PO 024_2013 Ing. Vladimír Mucha Veselé upratovanie Raja
Spišská Nová 

Ves
170,00 €

17. mája sa uskutoční hviezdicový výstup okolitých základných škôl NP Slovenský 

raj  do srdca Slovenského raja na Kláštorisko. Tento výstup bude spojený s čistením 

turistických chodníkov od odpadkov a zábavnou environmentálnou výchovou v 

teréne pred začiatkom turistickej sezóny.

5 PO 063_2013 OZ Petržalské ihriská Skúsime to spoločne Bratislava 200,00 €

Na detskom ihrisku na Gercenovej ulici chce OZ Petržalské ihriská namaľovať herné 

plochy a  plot okolo ihriska, pretože je hrdzavý. Bude zorganizovaná brigáda, na 

ktorú budú pozvaní rodičia, ktorí na ihrisko pravidelne chodia. Do realizácie sa 

zapoja aj klienti chránenej dielne Okraj, ktorá sa nachádza v blízkosti ihriska. 

6 PO 082_2013 OZ Envirosvet Hlina v meste Bratislava 200,00 €

OZ Envirosvet zorganizuje 18.5.2013 v Stupave street art aktivity určené pre širokú 

verejnosť. Aktivity budú prebiehať celý deň a zámerom je propagácia hliny ako 

materiálu, ktorý mal v tomto regióne dlhodobú tradíciu. Spolu s deťmi, mladými 

ľuďmi a dobrovoľníkmi budú sa na viacerých miestach v meste vytvárať kreatívne 

obrazy z hliny na starých alebo sivých betónových stenách. 

7 PO 084_2013 Barbora, n.o.
Permoníci obnovujú banícky náučný 

chodník
Pezinok 200,00 €

Projekt je zameraný na environmentálnu výchovu a vzdelávanie  detí a mládeže v 

oblasti geológie, mineralógie a oboznámenie s históriou a tradíciou baníctva v 

Pezinku a na Slovensku. Prostredníctvom projektu bude revitalizovaný a vyčistený 

Banícky náučný chodník v Pezinku, dobrovoľníci sa dozvedia zaujímavé informácie o 

tomto mieste a taktiež prispieť k skrášleniu tohto miesta vybudovaním odpadových 

košov, ktoré by aj po realizácii projektu chodili pravidelne kontrolovať.

8 PO 090_2013 Andrej Kapec

Obnova (signalizácia bezpečnostných 

bariér pred vstupom do areálov 

základných škôl na území mesta)

Spišská Nová 

Ves
30,00 €

Zámerom projektu je signalizovať a zvýrazniť bezpečnostné zábrany pred vstupmi do 

areálov základných škôl pre peších, teda žiakov a to medzi samotnou bránou a 

cestou pre motoristov. Realizácia obnovy zábran je dôležitá z bezpečnostného 

hľadiska, doplnená bude aj o vyčistenie okolia a nový náter zábradlia. 
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9 PO 100_2013 Tomáš Farkašovský Zeleň pre mladých Markušovce 100,00 €
Skupina mladých ľudí chce skultúrniť priestor novovybudovaného altánku výsadbou 

zelene. Tento priestor slúži na pravidelné stretávanie sa mladej generácie či detí.

10 PO 101_2013 MÝTO o.z. Naša knižnica Svätý Anton 200,00 €

Knižnica vo Svätom Antone sa musí koncom mája sťahovať do nových priestorov, 

ktoré je potrebné pred sťahovaním upraviť. Zámerom projektu je pripraviť 

novopridelený priestor - oprava omietok, vymaľovanie a samotné sťahovanie 

knižnice. Všetku prácu urobia dobrovoľníci sami. Finančný príspevok bude použitý 

na materiál.

11 PO 106_2013 Peter Matušík Urob hop, no nie cez plot! Spišské Vlachy 200,00 €

Skupina dobrovoľníkov v Spišských Vlachoch nadšených pre šport postaví ochrannú 

sieť spolu s osvetlením pozdĺž volejbalového ihriska, ktoré oddeľuje športový areál 

od parkoviska. 

12 PO 115_2013
Bojnický skrášľovací spolok – 

občianske združenie

Oživenie detského ihriska pri pravekej 

Prepoštskej jaskyni - domove 

neandertálcov v Bojniciach

Bojnice 200,00 €

Občianske združenie začalo pred 7 rokmi zachraňovať archeologicky vzácne územie 

- praveké nálezisko neandertálcov. V rámci projektu chce občianske združenie oživiť 

a doplniť zónu detského ihriska o veľkorozmernú tabuľu (imitácia pravekej 

travertínovej Prepoštskej jaskyne) s 2 drevenými lavičkami na sedenie, kde si deti 

budú môcť kresliť farebnými kriedami rôzne výjavy z pravekého života 

neandertálcov. Tabuľa bude využívaná aj počas školských výprav (tvorivé dielne) v 

rámci zážitkového vzdelávania. 

13 PO 125_2013 Základná škola J. Kollára Z odpadu neodpadneme
Banská 

Štiavnica
200,00 €

Na Základnej škole J. Kollára sú žiaci vedení k environmentálnej výchove a k 

triedeniu odpadu. Sami si pred časom urobili krabice na triedený odpad. V 

súčasnosti stav krabíc nie je vyhovujúci z hygienického ani estetického hľadiska. V 

rámci projektu budú do tried nainštalované koše na triedený odpad.

14 PO 129_2013 Mgr. Michaela Kemény Plot na Doležalovej Bratislava 200,00 €

Obyvatelia na Doležalovej ulici sú aktívni a ochotní spolupracovať navzájom. Spolu 

už mnoho dokázali a radi by spoločnými silami obnovili okolie ich bytovky. Okolo 

bytovky je kovové oplotenie, ktoré nutne potrebuje nový náter. Obyvatelia na 

Doležalovej ulici sa radi pustia do práce.

15 PO 135_2013 Mgr. Ladislav Wesselény
Revitalizácia začiatku Cádrovej ulice v 

Bratislave
Bratislava 195,00 €

V Bratislave na Cádrovej ulici sa obyvatelia aktívne pustia do prác. Ich úlohou bude 

úprava a vyčistenie svahu, výsadba novej zelene.

16 PO 141_2013 Mgr. Eva Murančanová Separujme, skrášľujme, chráňme... Banská Belá 200,00 €

Projekt Separujeme, skrášľujeme, chránime... má prispieť nielen k skrášleniu 

životného prostredia obce, ale najmä podporiť odpadové hospodárstvo v obci, 

predchádzať vzniku nebezpečných skládok odpadu, obmedzovať vznik odpadov 

nebezpečných pre životné prostredie. Projekt prispeje k dobudovaniu stojiska na 

umiestnenie nádob na separovaný odpad tak, aby stojisko bolo estetické a zapadlo 

do koloritu dedinského prostredia. Projekt je zameraný nielen na dobudovanie 

stojiska, na skrášlenie životného prostredia obce, ale aj na zapojenie občanov obce 

do projektu.
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17 PO 158_2013
Špeciálna základná škola 

internátna Bytča
Veselo a farebne na školskom dvore Bytča 200,00 €

Cieľom predkladaného projektu je oživiť školský dvor pre deti Špeciálnej základnej 

školy a deti Špeciálnej materskej školy tým, že spoločne natrú plechový plot a 

namaľujú naň farebné a veselé detské motívy. Ďalej farebným náterom obnovia 

preliezačky, šmýkačku a lavičky, ktoré sú súčasťou školského dvora a sú značne 

opotrebované a fádne. 

18 PO 167_2013
Spoločenstvo vlastníkov bytov 

Hajdóczyho

Ďalšia etapa (skrášľovania) výsadby 

zelene pred bytovkou Jána Hajdoczyho
Trnava 200,00 €

Spoločenstvo vlastníkov bytov na Hajdóczyho pravidelne v rámci svojich aktivít čistí 

parkovisko, ktoré je pred obytným domom, stará sa o pravidelné kosenie trávniku, 

ktorý si svojpomocne za vlastné financie vysadili v okolí domu a taktiež si urobili 

obrubník okolo tohto trávnika. V týždni počas realizácie chcú vysadiť novú zeleň a 

tým skrášliť okolie bytovky.

19 PO 192_2013 Jana Hoosová Ďakujem, sused Bratislava 150,00 €

Projekt Ďakujem, sused predstavuje inštaláciu malej uzatvárateľnej knižnice 

(pripomínajúca búdku pre vtáčiky) v blízkosti detského ihriska v mestskej časti 

Ružinov. Knižnica má slúžiť miestnym obyvateľom ako zdroj kníh, ktoré si môžu 

zobrať na prečítanie a neskôr ich do knižnice vrátiť alebo ich vymeniť za inú vlastnú 

knihu.

20 PO 196_2013 Ing. Mária Zaťková Obnova detského ihriska v obci Krtovce Topoľčany 200,00 €

Zámerom projektu je obnova detského ihriska, ktoré je v zanedbanom stave a 

zároveň ide o jediné detské ihrisko v obci Krtovce. Obnova by zahŕňala, opravu a 

natretie lavičiek, úpravu povrchu, obnovu pieskoviska, výsadbu okrasnej zelene. 

Práce budú vykonávať dobrovoľníci, rodičia a deti. 

21 PO 197_2013 Ivan Kadlečík Skrášlenie našej oázy pre hornú Nitru Prievidza 100,00 €

Minulý rok sa občianskemu združeniu VRCHVODA, v spolupráci s ďalšími ľuďmi a 

organizáciami obce Cigeľ, podarilo kúsok nad obcou Cigeľ vybudovať miesto pri 

vodnej nádrži, pod lesom, s krásnym výhľadom na celú Hornonitriansku kotlinu. 

Pekné prostredie si zaslúži, po dlhej zime, starostlivosť. Budú vyčistené brehy a 

okolie nádrže, ošetrené, vysadené dreviny a vyčistené ohnisko. Spoločne obnovia 

náter altánka, vyrobia ďalšie lavice na sedenie a stojan na bicykel. 

22 PO 198_2013 Občianske združenie Hlas knižnice Pestrá farebná knižnica Levice 100,00 €

Občianske združenie Hlas knižnice už od roku 2002 v úzkej spolupráci s Tekovskou 

knižnicou v Leviciach organizuje veľké množstvo podujatí pre rôzne vekové 

kategórie čitateľov, od najmenších detí až po seniorov. Spoločnými silami chce 

občianske združenie svojpomocne a vo svojom voľnom čase namaľovať 20 kusov 

knižničných regálov veselými a živými farbami.

23 PO 201_2013 Adam Alezár Sadni na lavičku získaj náladičku Košice 200,00 €

Skupina aktívnych občanov v Košiciach chce vybudovať malú oddychovú zónu, 

prevažne pre majiteľov psov, ktorí sa tu každodenne zdržujú. Mohli by si na tomto 

mieste oddýchnuť a pohovoriť si o spoločnom koníčku. Zámerom projektu je spojiť 

ľudí s rovnakým záujmom. 

24 PO 203_2013 Adriána Hazuchová Žijeme športom Košariská 200,00 €

Projekt bude realizovať košarišská mládež, ktorá trávi voľný čas športom na 

miestnom ihrisku.  Obec však nemá dostatok financií na jeho obnovenie, ihrisko sa 

rozpadá a znehodnocuje. Cieľom projektu je obnova  ihriska a to oprava mantinelu, 

výmena hracích dosiek na basketbal, oprava hokejbalových bránok a obnovenie 

hracích čiar.
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25 PO 223_2013 Silvia Koložváryová ŠAŠOVINY bez OFINY Košice 150,00 €

Skupina dobrovoľníkov chce vyčarovať úsmev na tvárach chorých detí, 

hospitalizovaných v Detskej fakultnej nemocnici v Košiciach. V projekte chcú využiť 

netradičnú formu rozprávania príbehov - flanelografy. Deťom chcú ukázať detských 

hrdinov, ktorí bojovali, boli odvážni a zvíťazili nad zlom. V programe budú zahrnuté aj 

pesničky, vystúpenie šaša, rôzne súťaže, čítanie rozprávok, hry. Ambíciou projektu 

je pomôcť chorým deťom zvládať ťažké obdobie v nemocnici.

26 PO 227_201 Stredná odborná škola Pruské
Športový deň SOŠ Pruské kontra DSS 

Pruské
Pruské 200,00 €

Žiaci Strednej odbornej školy v Pruskom ubytovaní v školskom internáte v rámci 

výchovnej činnosti navštevujú klientov DSS. Cieľom projektu je spoločné športové 

zápolenie študentov školy a klientov tohto ústavu, posilnenie sociálnej inklúzie medzi 

mladou generáciou a staršími, medzi zdravými a zdravotne postihnutými. Spoločne 

zažijú príjemný športový deň.

27 PO 228_2013 Bernadeta Borbélyová Zelená obec Rúbaň 100,00 €

Aktívna obyvateľka obce Rubáň spolu s ďalšími dobrovoľníkmi chce skultúrniť 

verejný priestor v obci - zasadiť novú zeleň, kvety v centre obce, ktoré navštevuje 

skoro každý občan deň čo deň.

28 PO 230_2013 OZ ZaŽiar Pozor, strih!
Žiar nad 

Hronom
100,00 €

V rámci projektu Pozor, strih! sa OZ ZaŽiar zamerá na rozvoj komunity v meste Žiar 

nad Hronom. Hlavnou aktivitou projektu bude natočenie krátkeho videa, v ktorom 

vystúpia domáci umelci (v štýle hip-hop, punk, rock, ...), tanečníci (spoločenské 

tance, break, folklór,...), športovci, parkouristi, skateboardisti, či sprejeri. 

29 PO 241_2013
Rodičovské združenie pri základnej 

umeleckej škole
Skrášlime si školský dvor Nová Baňa 160,00 €

Rodičovské združenie pri základnej umeleckej škole v Novej Bani chce skrášliť 

školské prostredie, ktoré využívajú najmä žiaci školy vo voľných chvíľach. V tomto 

priestore trávia často dlhý čas, ale areál nie je vôbec na trávenie voľného času 

prispôsobený. Vďaka finančnej podpore bude obnovený areál školy.

30 PO 258_2013 Mgr. Petra Šuleková Umelci na stene Spišské Vlachy 200,00 €

Výsledkom projektu Umelci na stene bude približne 50m2 priestoru, ktorý očakáva 

detské štetce, farby a talent. V Spišských Vlachoch sa v parku nachádza nevyužitá 

voľná stena, ktorá bude dekorovaná šikovnými deťmi z CVČ.

31 PO 259_2013 Základná škola Veselé lavičky Levice 200,00 €

Revitalizácia a vyrobenie nových prenosných lavičiek na školskom dvore v ZŠ 

Bátovce je hlavnou aktivitou projektu pod názvom Veselé lavičky. Základná škola sa 

rozhodla zrealizovať túto aktivitu najmä pre žiakov tejto školy. Lavičky by slúžili 

okrem školských akcií na kultúrne podujatia počas roka, ale aj pre spoločné 

stretnutia ľudí z obce, divadelníkov, nakoľko priestranstvo kde by boli osadené 

lavičky, je malým amfiteátrom.
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32 PO 263_2013
Domov dôchodcov a domov 

sociálnych služieb
Prežime spolu aktívny deň Klenovec 173,00 €

V DDS v Klenovci sa rozhodli zorganizovať pre klientov zariadenia spoločné 

stretnutie s ich priateľmi z Klubu dôchodcov v Hnúšti, aby sa nestretávali iba počas 

vianočných sviatkov raz za rok, ale aby sa obnovili ich staré priateľské vzťahy a 

nadviazali nové kontakty. Zároveň sa odreagujú, pozitívne naladia a porozprávajú. 

Stretnutie bude spojené s rôznymi aktivitami pre seniorov a so spoločným varením 

kotlíkovej kapustnice. 

33 PO 266_2013 Libuša Ocelková
Skrášlime prostredie betónovej džungle - 

žijeme aktívnejšie, stravujeme sa zdravšie
Nitra 200,00 €

Prostredníctvom projektu bude upravený exteriér zariadenia výsadbou bylinkovej 

záhradky s oddychovou zónou, s možnosťou relaxácie a hry ruských kolkov. 

Bylinková záhradka bude slúžiť všetkým klientom zariadenia. Byliny pestované v 

záhradke budú celoročne (v čerstvom a sušenom stave) využívané pri príprave 

stravy pre seniorov v kuchyni zariadenia.

34 PO 274_2013 OZ NEZÁBUDKA SPOLU
Liptovský 

Hrádok
200,00 €

Zámerom projektu je uskutočniť stretnutie dvoch úplne odlišných skupín detí - 

viacnásobne postihnutých žiakov špeciálnej základnej školy a nadaných, 

talentovaných žiakov základnej školy. Spoločne budú vyrábať kreatívne výrobky v 

rámci tvorivých dielní.

35 PO 281_2013
Základná škola s materskou školou 

Kalná Roztoka
Spolu nám to pôjde ľahšie Kalná Roztoka 200,00 €

Cieľom projektu je úprava okolia školy, vybudovanie oddychovej zóny s hracími 

prvkami. Spoločnými silami bude upravený terén, namaľované staré pneumatiky, 

osadené do exteriéru spolu s hojdačkami a vysadená zeleň.

36 PO 296_2013 Mariana Malecová
Chodníček  ako z rozprávky - bez 

boľavých kolienok
Dravce 200,00 €

Zámerom projektu je zrekonštruovať starý, nebezpečný (rozbitý) chodník do 

Základnej školy v obci Dravce, ktorý je v havarijnom stave. Rada školy v spolupráci 

so šikovnými rodičmi chce opraviť tento prístupový chodník z dôvodu zamedzenia 

vzniku úrazov detí, ktoré navštevujú ZŠ a priestory záhrady, či ihriska. Pomocnú 

ruku podajú aj ďalší občania - futbalisti, hasiči, členovia OZ Partnerstvo. 

37 PO 316_2013 Občianske združenie Alveus S radosťou do školských lavíc Uhorské 200,00 €

Zámerom projektu je skultúrniť priestory Základnej školy s Materskou školou v 

Uhorskom, konkrétne zapojením dobrovoľníkov do šmirgľovania a namaľovania 

školských lavíc a vymaľovaním školskej jedálne. 

38 PO 319_2013
Rodičovské združenie pri Spojenej 

strednej škole
Podporme zdravie i životné prostredie Detva 200,00 €

Rodičovské združenie pri Spojenej strednej škole v Detve v spolupráci so študentmi 

a vedením školy chce pre študentov vyhotoviť stojan na bicykle, ktorý by bol 

umiestnený priamo v areály školy. Ďalšou aktivitou by bolo veľké jarné upratovanie 

areálu školy a v neposlednom rade by študenti a ostatní dobrovoľníci obnovili a 

osadili jednu starú lavičku.

39 PO 332_2013 Silvia Marušková Deti v bezpečí Zalužice 200,00 €

Finančné prostriedky budú použité na vysadenie živého plota okolo detského ihriska. 

Detské ihrisko sa nachádza pri rušnej ceste vedúcej ku základnej škole, čím sa toto 

miesto pre vysokú frekvenciu áut stáva potencionálnym nebezpečenstvom pre 

hrajúce sa deti. Vysadením živého plota by sa vytvorilo bezpečné prostredie pre deti, 

čím by si zároveň získalo spokojnosť a dôveru rodičov.
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40 PO 336_2013 Adam Jando Odpadky do košov Borčice 150,00 €

Aktívny obyvateľ obce Borčice chce povzbudiť miestnych obyvateľov k separovaniu 

odpadu. Zorganizuje veľké jarné upratovanie, do ktorého sa môžu zapojiť miestni 

obyvatelia. Finančné prostriedky budú použité na kúpu veľkých smetných košov, 

ktoré budú rozmiestnené v obci.

41 PO 342_2013
Združenie príbuzných a priateľov 

Radosť
Majáles - Tanečná zábava v Radosti Košice 150,00 €

Projekt je určený pre občanov s ťažkým zdravotným (duševným) postihnutím. Bude 

prospešný nielen pre klientov, ale aj ich rodinných príslušníkov, priateľov, známych, 

dobrovoľníkov, širšiu verejnosť, ktorí budú do aktivít zapojení. V rámci projektu budú 

prebiehať tvorivé dielne, tanečná zábava - majáles, tanečné súťaže a iné pestré 

atrakcie.

42 PO 356_2013 Novohradská knižnica
Stretnutie generácií – čítajme si spoločne 

rozprávky, rozprávajme si príhody
Lučenec 100,00 €

V rámci projektu by Novohradská knižnica chcela 15.5.2013 uskutočniť stretnutie 

generácií, seniorov z domovov dôchodcov, z centier a klubov seniorov v meste  

spolu s deťmi z materských a základných škôl, ktorí by si  spoločne čítali knižky a 

rozprávky starých mám, príbehy v ktorých zvíťazí dobro nad zlom. Starčekovia a 

starenky budú na oplátku rozprávať príbehy svojho detstva, strašidelné príhody, 

ktoré sa rozprávali na „páračkách“.

43 PO 359_2013 Základná škola Vígľaš Pocitový náučný chodník Vígľaš 150,00 €

Nakoľko je školský areál Základnej školy vo Vígľaši veľký, priestranný a nevyužitý, 

vedenie a dobrovoľníci sa rozhodli skultúrniť a upraviť tento priestor vybudovaním 

pocitového náučného chodníka. Areál bude využívaný počas školského vyučovania 

žiakmi školy priamo vo vyučovacom procese a v poobedňajších hodinách 

verejnosťou, hlavne mamičkami s deťmi, ktoré tam často trávia voľný čas. 

44 PO 364_2013
Únia nevidiacich a slabozrakých 

Slovenska
Tvorenie pre potešenie Bratislava 200,00 €

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska sa rozhodla uskutočniť týždeň tvorivých 

dielní, ktorých výsledkom bude slávnostné stretnutie účastníkov projektu a detí 

Základnej školy Halíčska cesta č. 7 Lučenec. Časť výrobkov, ktoré účastníci vyrobia 

darujú na Deň matiek a zvyšné poslúžia na dekoračné účely. Výsledok z  tvorivých 

dielní bude pomocou prvkov školy hrou hmatateľný vo výsledku hotových výrobkov a 

zážitkový v zoznámení sa s novými materiálmi a postupmi.

45 PO 366_2013 Monika Dlugošová ZELENÁ PRE ZELEŇ... Rožňava 150,00 €

Pani Dlugošová je aktívna žena z mesta, ktorá chce prostredníctvom projektu 

vytrhnúť svojich susedov z letargie a spoločne upraviť prostredie, v ktorom žijú - 

opraviť lavičky, vyhrabať terén, pozbierať smeti. 

46 PO 369_2013 Zuzana Miklíková Vyhrňme si rukávy
Žiar nad 

Hronom
190,00 €

Skupina mladých dospelých, ktorí žijú v ZSS Útulok v Kremnici zorganizuje  brigádu, 

počas ktorej budú vymaľované priestory zariadenia. Snahou je zapojiť do realizácie 

projektu čo najviac klientov, priateľov a podporovateľov. 

47 PO 372_2013 Monika Tušimová
Dajme plastom druhú šancu a deťom 

originálne hry
Lovinobaňa 175,00 €

Projekt Dajme plastom druhú šancu a deťom originálne hry vytvorí zábavné a tvorivé 

popoludnie pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia a ukáže im, že aj z 

odpadu, konkrétne z plastových fliaš, sa dajú vyrobiť originálne hračky. Projekt je 

určený pre cca 40 detí. Hry vyrobené z PET fliaš budú slúžiť deťom na efektívne 

využívanie voľného času a na utužovanie vzťahov. 
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48 PO 375_2013 Jozef Maxim Spoločne oživíme park Pavľany 149,00 €

Obyvatelia obce Pavľany sa rozhodli oživiť park vytvorením atraktívneho a 

funkčného verejného priestoru. Novým náterom dobrovoľníci oživia lavičky, 

oplotenie, vyčistia priestor. Cieľom je zamedziť prerastaniu buriny. Touto aktivitou 

zapoja obyvateľov do spoločnej práce, upravia vzhľad obce a získajú príjemné 

miesto s krásnym výhľadom na Spišský hrad pre spoločné stretávanie sa a relax. 

49 PO 387_2013
Domov sociálnych služieb pre deti 

a dospelých v Šintave
Poďme spolu objavovať enkaustiku Šintava 200,00 €

Enkaustika - to je hravé tvorivé maľovanie pre radosť, ktoré pohladí každú tvorivú 

dušu a je vhodná úplne pre každého. Túto aktivitu sa rozhodol zrealizovať DSS s 

úmyslom poskytnúť klientom Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých v 

Šintave nové tvorivé aktivity, novú formu práce v dielničke a umožniť im maximálnu 

sebarealizáciu a sebauplatnenie v procese sociálnej  a pracovnej integrácie.

50 PO 395_2013 Eugen Fiala Majoránka na Majoránovej Bratislava 157,00 €

Majoránová ulica v Bratislave je relatívne mladou obytnou zónou v tzv. Novej 

Vrakuni. Aká by to bola Majoránová ulica bez jedinej majoránky, tak obyčajnej 

rastline - preto by mohla byť verejne vysadená, dostupná každému. Spolu s tým sa 

uskutoční jarná upratovacia akcia, prostredníctvom kultivácie obytného priestoru a 

spájania sa komunity, susedov, ktorí sa bežne stretávajú a zdieľajú spoločné 

skúsenosti s bývaním.

51 PO 398_2013 Zuzana Valocká Oddychujte, bavte sa, práce bolo dosť Žabokreky 150,00 €

Skupina 25 ľudí, nadšencov-divadelných ochotníkov zo Žabokriek pri Martine už 

mnohokrát vystúpila a potešila množstvo ľudí. Sú to skromní divadelníci, ktorých 

poteší potlesk publika. Radi by však prežili jeden deň spolu bez obecenstva, kde by 

si mohli oddýchnuť a nabrať novú energiu a nápady do ďalších predstavení. 

52 PO 399_2013 Lucia Hlavatá Žurnalisti v akcií
Banská 

Bystrica
150,00 €

Žurnalisti v akcií je názov akčného projektu, prostredníctvom ktorého sa uskutočnia 

3 workshopy pre zvýšenie komunikačných schopností členov Rady študentov mesta 

Banská Bystrica.

53 PO 400_2013 Logoss, n.o. Na skrini maľované Košice 150,00 €

Nezisková organizácia Logoss sa rozhodla prostredníctvom zhodnocovania starého 

nábytku a výtvarných techník vytvoriť sociálny environment na stretávanie sa 

mladých dospelých odchádzajúcich z detských domovov s mladými dospelými z 

rodín majoritnej spoločnosti. Zámerom projektu je  budovať vzťahy, partnerstvá, 

rozvíjať sociálne zručnosti nielen v rámci komunity, ale aj mimo nej. 

54 PO 409_2013
Slovenský skauting, 80.zbor 

Piešťany
Úsmev pre všetkých Piešťany 100,00 €

Skrášliť deň obyvateľom mesta Piešťany by chceli členovia Slovenského skautingu. 

Vďaka projektu vyrobia drobné darčekové predmety, ktoré budú členky organizácie 

rozdávať ľuďom v uliciach, navštívia tiež nemocnicu, domov opatrovateľských 

služieb, prípadne ďalšie inštitúcie, v ktorých takýmto gestom spravia radosť ich 

klientom.
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55 PO 423_2013 Špeciálna základná škola v Hnúšti
Tam, kde prinášaš úsmev a radosť do 

života, robíš najkrajšiu vec na svete
Hnúšťa 200,00 €

Snaha Špeciálnej základnej školy v Hnúšti je zameraná na zorganizovanie stretnutia 

terajších žiakov s viacnásobným postihnutím s bývalými žiakmi s viacnásobným 

postihnutím a s ich rodičmi s názvom Dúha ma robí šťastným. Toto stretnutie bude 

prvým a organizátori veria, že budú nasledovať aj ďalšie, na ktorých sa budú 

stretávať žiaci, ich dospelí priatelia, ale aj ich rodičia, ktorí môžu spoločne zdieľať 

svoje životné peripetie – výhry i prehry – v ochrannej atmosfére dôvernosti.

56 PO 424_2013 Vlastnou cestou Úprava okolia rybníka Široká Martin 200,00 €

Dobrovoľníci z občianskeho združenia Vlastnou cestou spolu s ľuďmi s mentálnym 

postihnutím a spolu s Rybárskym spolkom Vrútky pripraví spoločný Eko deň - úpravu 

okolia rybníka Široká. Týmto projektom chce likvidovať škody spôsobené 

vandalizmom a urobiť viac pre rybník. 

57 PO 427_2013 Katarína Goliašová Bylinková záhrada Bratislava 200,00 €

Výsadbou bylinkovej záhrady v areáli materskej školy pri spojenej škole sv. Vincenta 

de Paul v Bratislave chce škola prispieť ku skrášleniu vonkajšieho prostredia škôlky 

a súčasne aj pomôcť deťom naučiť sa rozpoznávať rôzne druhy známych aj menej 

známych byliniek. Skúmať ich listy, vôňu, kvety. Deti si môžu vytvárať vzťah k 

bylinkám v rámci environmentálnej výchovy.

58 PO 448_2013 PaedDr. Ing. Mária Olešová Postoj chvíľa - si vzácna Krušetnica 200,00 €

Mladí záchranári so ZŠ s MŠ Krušetnica, ktorí sa často pod vedením p. učiteľky 

"túlajú" po okolitých kopcoch, medzi obcami Krušetnica a Vasílov opravia drevené 

lavičky, stoly, ktoré sa nachádzajú na vrchole kopca pri kaplnke zasvätenej Patrónke 

Slovenska. Lavičky i stoly sú zničené. Toto miesto je často navštevované. Spolu s 

ostanými dobrovoľníkmi miesto upravia, vysadia zeleň a opravia poškodené lavice a 

stoly. 

59 PO 451_2013 Občianske združenie Agáta Slniečko v srdiečku Klenovec 200,00 €

Občianske združenie Agáta vytvorí rozprávkové izbičky prostredníctvom  troch 

tvorivých aktivít, ktoré prinesú dobrý pocit a radosť deťom v nemocnici na detskom 

oddelení v Rimavskej Sobote, ale aj radosť a dobrý pocit deťom a ich pani učiteľkám 

zo špeciálnej školy v Klenovci, v spolupráci s ktorými dané aktivity zrealizujú.     

60 PO 456_2013 Katarína Sekerková Domácka atmosféra na školskom dvore
Tekovská 

Breznica
195,00 €

Žiaci školskej rady Gymnázia Františka Švantnera v Novej Bani sa rozhodli prilákať 

spevavých vtákov na svoj školských dvor. V rámci projektu plánujú vytvoriť kvetinový 

záhon, opraviť lavičky, maľovať steny budov školského dvora kvôli jeho oživeniu a 

zútulneniu. Na terasách vedúcich ku školskému ihrisku, na ktorých sú živé ploty, 

umiestnia stojan s kŕmidlami, čo má z dlhodobého hľadiska význam kvôli 

starostlivosti o stále vtáky aj v zimnom období.

61 PO 461_2013 Stanislava Miková
Verejná záhradka s knižnicou na detskom 

ihrisku

Banská 

Bystrica
200,00 €

Dobrovoľníci na najväčšom sídlisku v Banskej Bystrici chcú oživiť zanedbané detské 

ihrisko vytvorením tzv. komunitnej záhrady s verejnou knižnicou na detskom ihrisku 

a inšpirovať k posilneniu dôvery v dobrých ľudí a pokračovať v duchu myšlienky: 

„Ako si to urobíme, tak to budeme mať."
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62 PO 471_2013 Mgr. Alena Janečeková Babka k babce, budú kapce... Brezno 150,00 €

V rámci projektu Babka k babce, budú kapce sa uskutočnia týždňové stretnutie 

žiakov v čase od 13. do 19. mája s klientmi sociálneho zariadenia Tereza, počas 

ktorého budú realizovať spoločné aktivity. Aktivity sú určené pre žiakov zo sociálne 

znevýhodneného prostredia, ktorí sa budú vzdelávať pod vedením iných ľudí. Tí ich 

naučia veľa nového z oblasti pracovnej, hudobnej, výtvarnej výchovy. Žiaci im na 

oplátku pripravia posedenie s programom a vyrobia darčeky.

63 PO 481_2013 Lenka Gogová SOS pre bezpečné hry našich detí Prešov 190,00 €

Cieľom predkladaného projektu je zvýšiť bezpečnosť detí pri hrách na detskom 

ihrisku nachádzajúcom sa na sídlisku Šváby v Prešove. Vzhľadom na to, že ihrisko 

nie je ohradené a nachádza sa v blízkosti cesty, aktívni užívatelia ihriska by radi 

kúpili ochranné siete, ktoré okolo ihriska osadia. Ochranná sieť by pomohla 

eliminovať úrazy detí a zároveň obavy rodičov o bezpečnosť a zdravie ich vlastných 

detí.

64 PO 482_2013 Mgr. Jana Homolová
Dajme ľuďom šancu žiť krajšie  a v 

priateľských vzťahoch
PRIEVIDZA 200,00 €

Zámerom projektu Dajme ľuďom šancu žiť krajšie  a v priateľských vzťahoch je 

zlepšiť prostredie v ktorom žijeme, a to obnovou verejného priestranstva v Prievidzi. 

Renováciou verejných lavičiek, osadením nového stola, vypletím trávnatej plochy od 

buriny v danom priestore a osadením jednoduchej zatrávňovanej dlažby, vytvoria 

dobrovoľníci spoločnou prácou odpočinkový kultúrnejší  priestor pre stretávanie sa 

rodín, susedov, detí.

65 PO 491_2013 Marián  Behanovský Spolu za čistú prírodu okolo nás Uňatín 100,00 €

Dobrým príkladom pre svoje deti sa rozhodli byť obyvatelia dediny Uňatín, aby si 

všímali svoje okolie a začali mať cit pre svoju dedinu, prírodu, v ktorej žijú spolu a 

radi by ju zachovali aj pre budúce generácie. Čistejšie okolie potoka a krajší pohľad 

pri prechádzkach a bicyklovaní bude deti tešiť a inšpirovať a na druhej strane 

odrádzať tých čo vyhadzujú odpadky v okolí potoka.

66 PO 493_2013 Radovan Hrebenda Miestne časti chotára Želoviec Želovce 193,00 €

Hlavnou myšlienkou projektu Miestne časti chotára Želoviec je označiť jednotlivé 

časti katastra miestnymi názvami. K tejto myšlienke priviedla predkladateľa projektu 

skutočnosť, že málokto vedel aký vrch sa v chotári nachádza, aký má názov. 

67 PO 512_2013 Mgr. Denisa Mihálová Nové šaty školskému múru Senica 199,00 €

Pani riaditeľka maličkej päťdesiatročnej základnej malotriednej školy v Smrdákoch 

by rada spolu s rodičmi, deťmi a ostatnými občanmi opravila a skrášlila múrik školy, 

ktorý zúfalo potrebuje obnovu. Chce ukázať deťom, ako málo stačí, aby urobili dobrú 

vec a prežili spoločne pekný deň. 

68 PO 520_2013 Štefan Gorás Namaľuj si hrad Michalovce 200,00 €

Skupina mladých maliarov chodí na Základnú umeleckú školu. Radi maľujú prírodu. 

Najkrajší výhľad je z hradu nad obcou Vinné, ktorý je aj najkrajšou stavbou.  Plánujú 

zrealizovať týždeň maľovania prírody a hradu pre mladých maliarov a dobrovoľných 

návštevníkov hradu, ktorí budú chcieť maľovať. Hrad je stredoveký a preto si chcú 

obliecť stredoveké maliarske kostýmy. Z namaľovaných obrazov zrealizujú bezplatnú 

výstavu pre verejnosť na námestí v meste Michalovce.
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69 PO 525_2013 Soňa Keresztesová Pestro na Zelenom Mlyne Šamorín 200,00 €

V rámci projektu chce skupina dobrovoľníkov skrášliť okolie Zeleného Mlyna v obci 

Ožďany, okres Rimavská Sobota, kde sa už tradične niekoľko rokov konajú rôzne 

letné tábory a remeselné kurzy určenej širokej verejnosti. Objekt barokového mlyna 

je stále v procese rekonštrukcie, avšak aj malými krokmi, ako je výsadba kvetov a 

bylín, kvitnúcich v lete, keď je na mlyne najvyššia návštevnosť sa prostredie dá 

zatraktívniť a prispieť tak k celkovej pohode návštevníkov mlyna.

70 PO 537_2013
SRRZ - Rodičovské združenie pri 

ZŠ
Deti kreslia po plote Bratislava 199,00 €

Okolo pozemku školy je veľmi dlhý plot, ktorý spoločnými silami /deti, rodičia, 

učitelia/ v lete namaľovali. V rámci projektu Deti kreslia po plote  (alebo plot 

optimista) by nadšenci chceli premeniť plot na komunikačnú plochu, kde deti, aj 

rodičia, môžu spolu komunikovať s verejnosťou prostredníctvom toho, čo ich 

oslovuje. Zároveň tak rozveselia fádne dlhé plochy plotu a potešia každého, kto ide 

okolo.

71 PO 540_2013 Mgr. Mária Mitriková Eko kútik Košice - Poľov 100,00 €

V rámci  projektu E ko kútik  chce skupina nadšencov, aby sa klienti za aktívnej 

pomoci dobrovoľníkov, príbuzných, či známych naučili vysádzať okrasné črepníkové 

kvety, stromčeky, či rôzne sadeničky, ktoré budú skrášľovať vnútorné priestory 

zariadenia, ako aj vonkajšiu terasu. Klienti sa budú podieľať na získavaní nových 

poznatkov a následne ich realizácii v praxi. Cieľom je viesť klientov k sebarozvoju, 

prostredníctvom získavania nových vedomostí, rozvojom manuálnych zručnosti a 

vlastnej zaangažovanosti pri pestovaní a starostlivosti o kvety.

72 PO 546_2013 Renáta Karabinová Žijeme s prírodou! Ružomberok 100,00 €

Aktivity projektu Žijeme s prírodou umožnia ľuďom s mentálnym postihnutím  aktívne 

prežívať voľný čas a tieto aktivity im pomôžu pri rozvíjaní schopností pestovania 

rastliniek v bylinkovej záhrade. Aby sa mohol tento zámer naplniť, skupina 

predkladateľov plánnuje zriadiť bylinkovú záhradu v areáli Domova sociálnych 

služieb pre deti a dospelých. Chce spoločne urobiť radosť ostatným klientom 

zariadenia, prekvapiť ich a záhradu domova zmeniť na príťažlivú zelenú oázu.

73 PO 549_2013 Dušan Martinčok Susedia robia umenie Bratislava 200,00 €

Susedia robia umenie je ďalším projektom neformálneho zoskupenia Susedia na 

dvore. Pozostáva z dvoch aktivít a to Yarn bombing a Výstava fotiek.

Rovnako ako pri predchádzajúcich aktivitách je cieľ jednoduchý - prilákať ľudí z 

okolitých domov na dvor, umožniť im, aby sa zoznámili a začali budovať susedské 

väzby presahujúce rámec "dusných" domových schôdzí.

74 PO 552_2013 Danka Jančová
Chceme okrášliť a potešiť srdiečka našich 

detí
Krušetnica 100,00 €

Rodičia a priatelia školy ZŠ a MŠ Krušetnica sa rozhodli skrášliť a vynoviť vstup a 

okolie školy. Formou brigádnickej činnosti očistia od korózie oplotenie školy a 

následne ho namaľujú farbou. Dĺžka celého oplotenia je 300m .
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75 PO 555_2013 Martin Horniak Krídla na cestách Levice 200,00 €

Študenti teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Bratislave sa rozhodli zorganizovať 

výstavu umeleckých prác klientov z Rehabilitačného strediska KRÍDLA. Chceli by 

prostredníctvom umenia vytvoriť priestor na bližšiu spoluprácu Rehabilitačného 

strediska a fakulty. Zorganizovanie výstavy budú robiť ako dobrovoľníci a chcú tiež 

dobrovoľnícky zapojiť aj ďalších študentov a klientov KRÍDEL. Na výstavu pozvú aj 

verejnosť.

76 PO 556_2013
Občianske združenie Mládež 21. 

storočia Bardejov
Dobrovoľne na hrad Bardejov 180,00 €

Občianske združenie Mládež 21. storočia chce umožniť čo najväčšiemu počtu 

dobrovoľníkov zapojiť sa aktívne do opravy hradu. Hlavným cieľom je vytvoriť 

podmienky a najmä ukázať deťom, mladým ľuďom a širokej verejnosti spôsob a 

cestu ako pomôcť dobrej veci nezištne a dobrovoľne.

77 PO 557_2013 Materské centrum Klokanček Mesiac máj v záhradke s tulipánmi Nitra 100,00 €

Prostredníctvom projektu Mesiac máj v záhradke s tulipánmi, chce Materské 

centrum Klokanček osláviť tento krásny mesiac a deň tulipánov (13.5.) s deťmi a ich 

rodičmi, a to úpravou vonkajšieho prostredia a symbolického vysadenia tulipánov v 

okolí materského centra. Cieľom projektu je revitalizácia a skultúrnenie vonkajšieho 

areálu na Nedbalovej ulici, osláviť deň tulipánov s ich symbolickým vysadením, ale aj 

nakreslením, resp. vytvorením z farebného papiera. Príjemný deň bude zavŕšený 

opekačkou. 

78 PO 559_2013
Združenie Nádej Ladomerská 

Vieska
Spoluprácou k integrácii klientov

Ladomerská 

Vieska
200,00 €

O skrášlenie a zefektívnenie parkovej časti Domova sociálnych služieb v 

Ladomerskej Vieske so Súkromnou obchodnou akadémiou v Žiari nad Hronom sa 

pokúsia aktívni mladi ľudia spoločne s klientmi zariadenia. V týždni od 13. do 19. 

mája 2013 zorganizuje domov spoločnú aktivitu klientov a študentov, pri ktorej 

zrenovuje opotrebovaný záhradný nábytok, upravia skalky, parkovú zeleň a trávniky 

a aktivity zavŕšia spoločným posedením pri ohnisku s hudbou a občerstvením. 

79 PO 571_2013 Jana Klaudíniová Mestské záhradníčenie
Banská 

Bystrica
200,00 €

Projekt Mestské záhradníčenie (Urban gardening) vznikol vďaka sprístupneniu 

mestskej záhradnej plochy v centre mesta Banská Bystrica. Už druhý ročník 

realizuje skupina nadšencov v záhrade Beniczkého domu koncept komunitného 

pestovania a princípov permakultúry. Aktivity projektu realizuje neformálna skupina 

nadšencov komunitného pestovania. Ich snahou bude vybudovanie kompostu, 

skleníka, výsadba ovocných kríčkov a spoločný piknik v tráve, po a počas akcie.

80 PO 584_2013 Ľubica Kadlec Melišová Jasličky veselé, hravé a motivačné Senica 200,00 €

Pani Ľubka má jeden a pol ročnú dcéru, ktorá navštevuje mestské jasličky. Jasle sú 

zariadené starým nábytkom ešte z jej detských čias, strecha jaslí túto jar začala 

zatekať a spôsobila poškodenie vnútorných omietok. Rada by v rámci možností 

pomohla v jasličkách vytvoriť pre deti veselé, hravé a motivačné prostredie, ktoré 

upúta ich pozornosť a zároveň bude mať náučný, poznávací charakter. Pani Ľubica 

spolu s ďalšími dobrovoľníkmi chce vyzdobiť steny rozmernými papierovými 

dekoračnými kolotočmi a tematickými samolepkami, ktoré oživia strohé steny v 

herni, šatni a spálni a do šatne doplní dekoračné vešiaky. 
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81 PO 587_2013 Občianske združenie Arca
Revitalizácia vstupného koridoru 

Zariadenia núdzového bývania Kotva

Banská 

Bystrica
200,00 €

Priniesť skultúrnenie prostredia, v ktorom vyrastajú deti a mládež so svojimi rodinami 

si dalo za úlohu občianske združenie Arca. Cieľom projektu je revitalizácia 

vstupného koridoru do Zariadenia núdzového bývania Kotva v Banskej Bystrici. 

Revitalizácia spočíva v nanesení farebného náteru na pozinkovaný plech, ktorý v 

súčasnosti nemá žiaden náter, čo vytvára ponurý pocit. Deti a mladí ľudia ako aj 

dobrovoľníci z Akadémie umení v Banskej Bystrici plot s citom pomaľujú veselými 

kresbami.

82 PO 590_2013

Centrum Košice - vedomá a 

aktívna príprava na materstvo a 

rodičovstvo

Aby knihy neplakali Košice 150,00 €

Akcia Aby knihy neplakali, je určená milovníkom kníh všetkých vekových kategórií. 

Aktívna skupina chce zrealizovať výmenný bazár kníh. Knihy prinesené samotnými 

obyvateľmi by sa vymieňali bez nutnosti finančnej hotovosti. Knihy, ktoré by na 

bazáre aktuálne nenašli svojho nového majiteľa, budú uschované v tzv. verejnej 

výmennej knihovničke-drevený regál zhotovený dobrovoľníkmi umiestnený na 

prístupnom mieste ideálne priamo v komunitnom či rodinnom centre.

83 PO 596_2013 NsP Sv. Jakuba, n. o.

Ergoterapia pre klientov Zariadenia 

opatrovateľských služieb NsP Sv. Jakuba, 

n. o.

Bardejov 150,00 €

Cieľ pomáhať tým, ktorí to potrebujú sa naplno uskutoční v rámci projektu 

Ergoterapia pre klientov Zariadenia opatrovateľských služieb . Táto obľúbená terapia 

prispeje k celkovej telesnej a duševnej pohode klientov. Z finančného príspevku 

bude kúpený materiál a pomôcky na terapiu.

84 PO 606_2013 OZ Zemplínsko-užská hradná cesta Remeselný jarmok na hrade nad Vinným Michalovce 200,00 €

OZ Zemplínsko-užská hradná cesta plánuje spropagovať a zorganizovať remeselný 

jarmok v prostredí stredovekého hradu nad obcou Vinné pri Michalovciach. V areáli 

hradu pod prístreškami budú pracovať majstri remesla kováčskeho, tesárskeho a 

kamenárskeho. To všetko v dobových kostýmoch a tradičnými ručnými postupmi. 

Nenáročným zážitkovým učením turistov očakávajú aj spoznanie tradičných (dnes už 

netradičných) remesiel.

85 PO 612_2013
Marek Locek (Rada mládeže mesta 

Brezna)

Naštartujme komunitu alebo živo na 

sídlisku
Brezno 200,00 €

Projekt prvotne predstavuje život, záujmy a potreby občanov mestskej časti Brezno-

Mazorníkovo. Projekt sa zameriava na zapojenie mládeže i staršej generácie do 

spoločných aktivít (popularizovanie výtvarnej činnosti v štýle grafity, navrhovanie 

športového či oddychového areálu). Vychádza z iniciatívy komunity mladých ľudí, z 

doterajšieho presvedčenia, že ulice nemusia mať len svoju zaužívanú obytnú či 

obslužnú funkciu, ale môžu poskytnúť východisko pre spríjemnenie prostredia a 

estetické dotvorenie obytných blokov.

86 PO 613_2013 Martina Ivanová
Smutní nebudeme - kamarátstva 

upevníme!
Sedliská 200,00 €

V rámci projektu chce skupina dobrovoľníkov pripraviť výlet pre deti z krízových 

stredísk vo Vranove nad Topľou. Deti sa do krízových stredísk dostávajú väčšinou z 

rodín v kríze a často sú zanedbávané. Preto im chcú dobrovoľníci venovať čas 

aspoň pár dní vo zvýšenej miere a v uvoľnenej atmosfére v krásnom prostredí. Spolu 

si zašportujú, odreagujú sa od bežných životných ťažkostí.
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87 PO 614_2013 Občianske združenie Jelšovka
Podpora dramatoterapie - tvorivá dielňa 

pre klientov ZSS Platan Lontov
Lontov 195,00 €

Vďaka projektu Podpora dramatoterapie - tvorivá dielňa pre klientov ZSS Platan 

Lontov bude prebiehať dramatická tvorba, ktorou sa podporia tvorivé aktivity 

zdravotne postihnutých občanov v zariadení a taktiež práca aktívnych a ochotných 

dobrovoľníkov.

15 000,00 €


